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Privacy verklaring  

English below 

De UCSRN kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de 

diensten van UCSRN, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de 

website aan UCSRN verstrekt. Bij het verwerken van alle gegevens die jij met ons deelt, 

houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die UCSRN kan verwerken, 

ingedeeld op locatie: 

Evenementenfonds 

Welke gegevens verwerken wij hier? 

• Naam; 

• E-mailadres; 

• Onder welke lid vereniging het verzoek valt; 

• Eventueel verstrekte gegevens in mailwisseling. 

Wat is het doel van de verwerking? 

De UCSRN verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en je 

op de hoogte te kunnen houden van de status van jouw aanvraag onder het 

evenementenfonds of om vragen met betrekking tot je verzoek te kunnen stellen. Verzoeken 

kunnen alleen gedaan worden via de lid verenigingen, deze wordt ter controle aangevraagd.  

Hoe lang bewaren we de gegevens? 

Na afhandeling van alle gemaakte afspraken omtrent de sponsoring van het evenement 

worden alle persoonsgegevens van de contactpersoon binnen een maand verwijderd. 

Contactformulier 

Welke gegevens verwerken wij hier? 

• Naam; 

• E-mailadres; 

• Eventueel verstrekte gegevens in mailwisseling/jouw bericht. 

Wat is het doel van de verwerking? 

De UCSRN verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en je 

eventuele vraag te kunnen beantwoorden. 

Hoe lang bewaren we de gegevens? 

Na afhandeling van de vraag of het bericht uit het contactformulier zullen de 

persoonsgegevens worden verwijderd. 

Vergoedingsaanvraag formulier 

Welke gegevens verwerken wij hier? 

• Naam; 

• E-mailadres; 
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• Aan welke University College je studeert; 

• Je bankrekeningnummer; 

• Eventueel verstrekte gegevens in mailwisseling. 

Wat is het doel van de verwerking? 

De UCSRN verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en je 

op de hoogte te kunnen houden van de status van jouw vergoedingsaanvraag. Om te 

controleren of je onder onze doelgroep valt, wordt gekeken bij welke UC je hoort. Om betaling 

te kunnen faciliteren hebben we je bankgegevens nodig. 

Hoe lang bewaren we de gegevens? 

De betalingsgegevens worden na afhandeling van de betaling opgenomen in het afgesloten 

archief van de UCSRN. Maximaal 3 jaar na opname in het archief worden de gegevens 

vernietigd. 

Cookies 

De UCSRN gebruiken functionele, analytische, en tracking cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van 

je computer, tablet, of smartphone. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website, 

aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies op deze website. 

Cookies zorgen er onder andere voor dat de website naar behoren werkt, deze kunnen 

bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden en helpen de website goed te laten 

werken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze 

geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 

de instelling van je browser verwijderen.  

Zie voor een verdere toelichting: www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-

verwijderen 

Beveiliging 

De UCSRN nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van UCSRN maakt gebruik van een 

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 

handen vallen. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met ons via info@ucsrn.nl. 

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ucsrn.nl. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je 
privacy. De UCSRN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
 

Delen met anderen 
 

http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
mailto:info@ucsrn.nl
mailto:info@ucsrn.nl
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De UCSRN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  

 

Je kunt ons ook bereiken via: 

 
Naam:  University College Student Representatives of the Netherlands (UCSRN) 
Postadres:  Hoogemierdseweg 7, 5094 AA Lage Mierde 
Telefoon:  0634722555 
Website:  www.ucsrn.nl 
E-mailadres:  info@ucsrn.nl 
 
(Bijgewerkt in juli 2018) 
 

ENGLISH 

 

Privacy Statement 

The UCSRN may process personal data about you, because you use the services of UCSRN, 

and / or because you provide this to UCSRN when you fill out a contact form on the website. 

When processing all data that you share with us, we comply with the requirements of the 

General Data Protection Regulation (AVG). Below is an overview of the personal data that 

UCSRN can process, classified on location: 

Event fund 

Which data do we process here? 

• Name; 

• E-mail address; 

• Under which member association the request falls; 

• Any information provided in mail exchange. 

What is the purpose of processing? 

The UCSRN processes your personal data in order to contact you and to keep you informed 

of the status of your application under the event fund or to ask questions about your request. 

Requests can only be made via the member associations, this is requested for verification. 

How long do we keep the data? 

After all agreements made regarding the sponsoring of the event have been completed, all 

contact details will be deleted within one month. 

Contact Form 

Which data do we process here? 

• Name; 

• E-mail address; 

• Any information provided in mail exchange / your message. 

What is the purpose of processing? 

http://www.ucsrn.nl/
mailto:info@ucsrn.nl
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The UCSRN processes your personal data in order to contact you and to answer any 

questions you may have asked. 

How long do we keep the data? 

After processing the question or the message from the contact form, the personal data will be 

deleted. 

Reimbursement request form 

Which data do we process here? 

• Name; 

• E-mail address; 

• Which University College you are studying; 

• your bank account number; 

• Any information provided in mail exchange. 

What is the purpose of processing? 

The UCSRN processes your personal data in order to contact you and to keep you informed 

of the status of your reimbursement request. To check if you are among our target group, we 

will check which UC you belong to. In order to facilitate payment we need your bank details. 

How long do we keep the data? 

The payment details will be included in the closed archive of the UCSRN after payment has 

been processed. The data will be destroyed after 3 years after inclusion in the archive. 

Cookies 

The UCSRN use functional, analytical, and tracking cookies. A cookie is a small text file that 

is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. 

By continuing to use this website, you agree to the use of cookies on this website. 

Cookies ensure that the website works properly, for example, they can remember your 

preferred settings and help the website work properly. You can opt out of cookies by setting 

your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also 

delete all information previously saved via the setting of your browser. 

For further information, see: www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

Security 

The UCSRN takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to 

prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized 

modification. The UCSRN website uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal 

information does not fall into the wrong hands. 

If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please 

contact us via info@ucsrn.nl. 

View, modify, or delete data 

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for 

access, correction or deletion to info@ucsrn.nl. In order to ensure that the request for access 

has been made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. 

mailto:info@ucsrn.nl
mailto:info@ucsrn.nl
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In this copy we ask you to blacken your passport photo, MRZ (machine readable zone, the 

strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number 

(BSN). This is to protect your privacy. The UCSRN will respond to your request as quickly as 

possible, but within four weeks. 

Sharing data 

The UCSRN will not sell your information to third parties and will only provide this information 

if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal 

obligation. 

 

You can also reach us via: 

Name:   University College Student Representatives of the Netherlands (UCSRN)  

Postal address: Hoogemierdseweg 7, 5094 AA Lage Mierde 

Telephone:  0634722555 

Website:  www.ucsrn.nl 

E-mail address: info@ucsrn.nl 

 

(Updated in July 2018) 


